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SPOŠTOVANI UPORABNIK AVTOMATSKEGA MERILNIKA 
KRVNEGA TLAKA DR. FREI 

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali avtomatski merilnik krvnega tlaka Dr. 
Frei® TM model M-200A. Prepričani smo, da boste zadovoljni z visoko 
kakovostjo in zanesljivostjo te naprave in boste tako postali redni 
uporabnik izdelkov švicarske blagovne znamke Dr. Frei®.
Pred začetkom uporabe te naprave skrbno preberite uporabniški 
priročnik. V njem so navedene vse informacije, ki jih potrebujete za 
pravilno merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa. Vsa vprašanja glede 
uporabe naprave lahko naslovite na lokalnega distributerja ali servisno 
službo družbe Dr. Frei® v vaši državi.

OPOZORILO

Merilnik krvnega tlaka je zasnovan za samokontrolo krvnega tlaka, 
vendar NE za samodiagnosticiranje hipertenzije ali hipotenzije. Prosimo, 
da si sami NE postavljate diagnoze na podlagi rezultatov meritev, 
izvedenih z merilnikom krvnega tlaka. Prosimo, da sami NE zdravite 
visokega/nizkega krvnega tlaka in NE spreminjate predpisanih metod 
zdravljenja, ne da bi se predhodno posvetovali z osebnim zdravnikom.

Uporabljeni del tipa BF. 

Pred začetkom uporabe naprave skrbno
preberite navodila za uporabo.
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POMEMBNI PODATKI O 
KRVNEM TLAKU IN 

MERJENJU KRVNEGA TLAKA

Kaj je krvni tlak?
Sistolični krvni tlak 

Krvni tlak je tlak, s katerim kri 
pritiska na stene žil. Krvni tlak je 
potreben za ohranjanje stalnega 
krvnega pretoka v telesu. Tako 
zagotavlja celicam kisik, ki ga 
potrebujejo za normalno 
delovanje. Srce deluje kot črpalka, 
ki pošilja kri v žile. Vsak srčni utrip 
pa ustvari določeno raven 
krvnega tlaka.

Obstajata dve vrsti krvnega tlaka: sistolični tlak (zgornja vrednost), ki ga 
izmerimo takrat, ko srce potisne kri v žile; in diastolični tlak (spodnja 
vrednost), ki ga izmerimo, ko srčna mišica počiva.
Krvni tlak podnevi niha, tudi pri zdravih ljudeh. Na ta nihanja vplivajo 
različni dejavniki: čas dneva, stanje posameznika, fizična ali duševna 
aktivnost, okolje itd.

Nihanja krvnega tlaka podnevi in ponoči
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Če se krvni tlak poviša, to obremeni srce, vpliva na žile, katerih stene se 
tako debelijo in postanejo manj elastične.
Ena od značilnosti hipertenzije oziroma povišanega krvnega tlaka je, da 
ga bolnik v zgodnji fazi dlje časa niti ne opazi. Zato je izjemno 
pomembna samokontrola krvnega tlaka. Ko bolezen napreduje, se pri 
bolniku pojavljajo glavoboli, vrtoglavica, slabšanje vida in delovanja 
vitalnih organov (možgani, srce, ledvice, ožilje). Brez primernega 
zdravljenja se zaradi hipertenzije lahko pojavijo komplikacije, npr. okvara 
ledvic, angina pektoris, možganska kap, afazija, demenca, srčni infarkt 
in srčna kap.

Kakšne so normalne vrednosti?
Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je oblikovala klasifikacijo*, ki 
velja kot svetovni standard za vrednosti krvnega tlaka:

Kategorija
Sistolični krvni 

tlak
(mmHg)

Diastolični
krvni tlak
(mmHg)

Prenizek krvni tlak < 100 < 60

Optimalni krvni tlak 100–119 60–79

Normalni krvni tlak 120–129 80–84

Rahlo zvišan krvni tlak 130–139 85–89

Previsok krvni tlak 140–159 90–99

Močno zvišan krvni tlak 160–179 100–109

Nevarno visok krvni tlak ≥ 180 ≥ 110

* natisnjeno v skrajšani obliki
• V primeru diagnosticirane hipertenzije mora bolnik upoštevati 

predpisano zdravljenje in spremeniti življenjski slog.
• Ljudje z normalnim krvnim tlakom in rahlo zvišanim krvnim tlakom 

morajo izvajati meritve, da lahko pravočasno ukrepajo in znižajo krvni 
tlak do optimalne vrednosti brez uporabe zdravil.

• Pri ljudeh, starejših od 50 let, je visoka raven sistoličnega krvnega 
tlaka (višji od 140 mmHg) bolj pomembna od diastoličnega tlaka.

• Navkljub normalnemu krvnemu tlaku se s starostjo večajo možnosti za 
razvoj hipertenzije.

SL 
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OPOZORILO
Če je vaš krvni tlak, izmerjen v mirovanju, normalen, vendar se rezultati 
merjenja zvišajo, če se meritev izvede po fizičnem ali duševnem naporu, 
je to lahko znak t. i. nestabilne hipertenzije. V tem primeru se posvetujte 
z osebnim zdravnikom.

Če ob pravilnem merjenju diastolični krvni tlak znaša več kot 120 
mmHG, morate nemudoma poiskati zdravniško pomoč.

PREDNOSTI AVTOMATSKEGA 
MERILNIKA KRVNEGA TLAKA

MODEL M-200A

Indikator stopnje krvnega tlaka
Indikator stopnje krvnega tlaka je na levi strani zaslona. Njegov razpon 
ima 6 ravni, ki so opisane v tabeli v poglavju »Kakšne so normalne 
vrednosti?«. Po meritvi se na tem območju (na levi strani zaslona) 
prikaže označevalna črta, ki prikazuje, ali je vaš krvni tlak: optimalen 
(zeleno območje), zvišan (rumeno območje), močno zvišan (oranžno 
območje), nevarno zvišan (rdeče območje).
Ta funkcija vam omogoča, da sami lahko interpretirate rezultate merjenja.

Detektor nerednega srčnega utripa
Ta tehnologija označuje neredni srčni utrip. Če se na zaslonu pojavi 
simbol       , to pomeni, da se je med merjenjem pojavila nenormalnost v 
frekvenci srčnih utripov
V tem primeru lahko rezultat merjenja odstopa od vašega normalnega 
krvnega tlaka – ponovite meritev. V večini primerov to ni razlog za skrb. 
Če pa se simbol     pojavlja redno (npr. večkrat tedensko ob dnevnih 
meritvah), vam priporočamo, da se posvetujete z osebnim zdravnikom.
Zdravniku pokažite naslednjo razlago:
Informacije za zdravnika o pogostem zaznavanju nerednega srčnega 
utripa.
Ta naprava je oscilometrični merilnik krvnega tlaka, ki med merjenjem 
analizira frekvenco srčnega utripa. 
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Simbol,       se prikaže po meritvi, če se med merjenjem pojavijo motnje 
srčnega utripa. Če se simbol       pojavlja pogosto (npr. večkrat tedensko 
ob dnevnih meritvah), vam priporočamo, da se posvetujete z osebnim 
zdravnikom. Ta naprava ne nadomešča kardiološkega pregleda, ampak je 
namenjena zaznavanju motenj srčnega utripa v zgodnji fazi.

PRIPRAVA
NA MERJENJE

Varnostni ukrepi
1. To napravo lahko uporabljate LE za namene, opisane v tem priročniku.
2. NE uporabljajte dodatne opreme, ki je ni določil proizvajalec.
3. Naprave NE uporabljajte, če ne deluje pravilno ali je poškodovana.
4. NE uporabljajte opreme z aerosolnimi pršili ali odmerjanjem kisika.
5. Pod nobenim pogojem pripomočka NE uporabljajte pri novorojenčkih.
6. Ta pripomoček NE deluje kot zdravilo za simptome ali bolezni. 

Izmerjeni podatki so le informativne narave. O rezultatih meritev se 
vedno posvetujte z osebnim zdravnikom.

7. Opremo in kabel hranite proč od vročih površin.
8. Manšete NE uporabljajte na drugih mestih, ki niso določena v tem 

priročniku.
9. Ustrezno vzdrževanje in občasno umerjanje sta pomembna za dolgo 

življenjsko dobo vaše naprave. Če ste zaskrbljeni glede natančnosti 
meritev, se obrnite na lokalno službo za stranke.

10. Ta sistem je namenjen za uporabo pri ljudeh, starejših od 18 let.
11. Sistema ne uporabljajte za diagnosticiranje hipertenzije ali 

preskušanje pri novorojenčkih, dojenčkih, majhnih otrocih ali ljudeh, 
ki ne morejo soglašati z merjenjem.

12. Če imate potrjeno aritmijo ali neredni srčni utrip, ventrikularno ali 
atrijsko fibrilacijo, meritve, izmerjene s tem merilnikom, lahko 
razlagate in ocenjujete le skupaj z osebnim zdravnikom ali drugim 
zdravstvenim strokovnjakom.

TA PRIROČNIK SHRANITE, DA VAM JE NA VOLJO VES ČAS 
DELOVANJA NAPRAVE.

Deli kompleta merilnika krvnega tlaka
Komplet merilnika krvnega tlaka vključuje avtomatski merilnik krvnega 
tlaka model М-200A, manšeto z obsegom 22–42 cm, 4 baterije (AA), 
uporabniški priročnik, adapter, garancijsko kartico in torbico.

SL 
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Opis merilnika krvnega tlaka
Merilna enota model Model М-200A

Dodatna oprema:
* Naprava bo optimalno delovala le, če 

boste uporabljali originalni adapter.

Vstavljanje baterij
1. Odstranite pokrov predala za baterije.
2. Nove baterije vstavite v predal, kot 

je prikazano na sliki, in upoštevajte
ustrezno polarnost (+) in (-). Zaprite 
pokrov predala za baterije. 
Uporabljajte le baterije LR6, AA.

POZOR
• Baterije vstavite v predal za baterije, kot je prikazano na sliki.
• Ko na zaslonu začne utripati simbol   , zamenjajte vse stare baterije z 

novimi. Ne kombinirajte starih in novih baterij. To lahko skrajša 
življenjsko dobo baterij ali povzroči nepravilno delovanje naprave.

• Simbol    se ne prikaže, ko so baterije prazne.
• Življenjska doba baterij je odvisna od temperature prostora in se lahko 

skrajša pri nizkih temperaturah.
• Baterije odstranite, če naprave dlje časa ne boste uporabljali.
• Kislina iz baterij lahko izteče in povzroči okvaro naprave.
• Uporabljajte le tip baterij, ki je določen v tem priročniku. Baterije, 

priložene napravi, so namenjene le za preskušanje delovanja 
merilnika, zato je njihova življenjska doba lahko krajša.

Vhod za 
napajanje za 
enosmerni tok

Vtič zračnega priključka

Manšeta
Zračna cev

Zaslon LCD:
Sistolični krvni tlak
Diastolični krvni tlak
Utrip/min

Gumb za vklop/izklop

Gumb za spomin

Gumb SET (NASTAVLJANJE)

Klasifikacija 
krvnega tlaka SZO

Polnjenje
Praznjenje

Zaznavanje nerednega 
srčnega utripa

Srčni utrip
Prazna baterija

Ura/minuta
Pomnilnik

Uporabnik 1
Uporabnik 2

Število utripov 
na minuto

Povprečje

Vrednost
diastoličnega

Vrednost 
sistoličnega 
krvnega tlaka

Priročnik Manšeta Adapter

DC 6V
500 mA

OPOMBA: za podaljševanje življenjske dobe baterij se naprava 
samodejno izklopi, če 1 minuto ne pritisnete nobenega gumba. 
Napravo lahko izklopite s pritiskom na gumb za vklop/izklop.
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Nastavljanje časa in datuma
Ta merilnik krvnega tlaka ima tudi funkcijo prikaza časa in datuma. Čas 
in datum se zabeležita skupaj z vrednostjo tlaka in utripa.
1. Za vklop merilnika pritisnite gumb »     «.
2. Pritisnite in držite gumb »     «, dokler se na zaslonu 

LCD ne prikaže in začne utripati številka za leto.
3. Pritisnite »M«, da nastavite leto. Potrdite izbiro s 

pritiskom na gumb »     «.
4. Za nastavljanje meseca, datuma, ure in minut 

sledite istim korakom.

Izberite uporabnika
Ta merilnik krvnega tlaka lahko shrani 30 meritev za vsakega od dveh 
uporabnikov. Pred merjenjem se prepričajte, da ste izbrali ustreznega 
uporabnika.

1. Ko je enota izključena, pritisnite gumb 
»SET« (NASTAVI), da začne utripati simbol 
uporabnika v zgornjem levem kotu zaslona LCD.

2. Znova pritisnite gumb »SET« (NASTAVI), da spremenite 
uporabnika.

3. Za izbiro pritisnite gumb »ON/OFF«.

Uporaba adapterja
Avtomatski merilnik krvnega tlaka 
model M-200A je mogoče 
uporabljati z adapterjem za 
izmenični/enosmerni tok.
1. Vtič vstavite v vtičnico na 

spodnjem delu naprave. Ko je 
adapter za izmenični/enosmerni 
tok priključen na napravo, ta ne 
porablja baterij. 

leto mesec datum ura minuta

SL 
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2. Adapter za izmenični/enosmerni tok vtaknite v vtičnico 220/110 V. 
Naprava je pripravljena za merjenje.

3. S pritiskom na gumb za vklop/izklop preverite, če je napajanje 
omogočeno.

OPOMBA:
• Uporabljajte adapter za izmenični/enosmerni tok blagovne znamke 

Dr. Frei®. Če boste uporabljali drug adapter, servisna služba ne bo 
odgovarjala za garancijska popravila merilnika.

• Ko je adapter za izmenični/enosmerni tok priključen na napravo, ta ne 
porablja baterij.

• Če imate vprašanje glede adapterja za izmenični/enosmerni tok, se 
posvetujte s servisno službo.

Priključitev manšete
Priključek manšete vstavite v 
odprtino ob strani naprave, kot 
je prikazano na sliki.

MERJENJE
OPOZORILO
• Pred merjenjem se usedite in se sprostite.
• Če želite podpirati roko med merjenjem, to lahko zviša vrednost 

krvnega tlaka. Prepričajte se, da ste udobno in sproščeno nameščeni, 
ter med merjenjem ne upogibajte roke.

• Krvni tlak vedno merite na isti roki (običajno na levi).
• Odstranite tesna oblačila z zgornjega dela roke. Ne zavihajte rokava, 

saj lahko stisne roko in tako povzroči napačne rezultate.
• Uporabljajte le klinično potrjeno originalno manšeto.
• Če želite redno spremljati rezultate meritev krvnega tlaka, meritve 

izvajajte ob istem času dneva, saj se krvni tlak med dnevom spreminja.
• Meritev začnite po 5 minutah počitka, da zagotovite natančnost.
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Nameščanje manšete
1. Priključek manšete vtaknite v vtičnico za 

manšeto na levi strani naprave.
2. Levo (desno) roko iztegnite pred sabo z dlanjo 

obrnjeno navzgor. Manšeto nataknite in 
namestite na roko tako, da je zračna cev in 
oznaka za arterijo usmerjena proti spodnjemu 
delu roke. Manšeto ovijte in zategnite nad 
komolcem. Oznaka za arterijo na robu 
manšete mora biti približno 2 do 3 cm nad 
komolcem. Cev poravnajte z glavno arterijo na 
notranji strani komolca.

3. Med roko in manšeto pustite nekaj prostora: 
približno za dva prsta. Odstranite vsa oblačila, 
ki pokrivajo in omejujejo roko, na kateri boste 
izvedli meritev.

4. Tesno stisnite manšeto. Zgornji in spodnji rob 
manšete mora biti enakomerno zategnjen okoli 
nadlahti.

Merjenje
Vedno najprej namestite manšeto in šele nato vklopite merilnik.
1. Pritisnite gumb za vklop/izklop. Na zaslonu se za dve sekundi 

prikažejo vsi simboli, nato pa preide v način merjenja, prikaže se 
vrednost »0« ali zadnja zabeležena meritev.

2. Črpalka začne polniti manšeto. Na zaslonu se prikaže simbol srca
»     «. Ko je meritev zaključena, se prikaže rezultat.

Manšeta

(2-3) cm
Zračna cev
Omejitev nadlahti

SL 
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Branje rezultatov meritev
Ko je meritev zaključena, se na zaslonu 
prikaže izmerjeni krvni tlak, srčni utrip in 
oznaka barvnega območja glede na 
klasifikacijo SZO (Svetovna zdravstvena 
organizacija). Simbol      označuje, da je 
naprava zaznala neredni srčni utrip. To je le 
opozorilo.
OPOMBA: priporočamo vam, da se v primeru 
rednega pojavljanja tega simbola obrnete na 
osebnega zdravnika.
Pomembno je, da ste 
med merjenjem 
sproščeni, umirjeni in ne 
govorite.
Na grafičnem indikatorju 
je prikazana raven 
arterijskega tlaka glede 
na lestvico Svetovne 
zdravstvene organizacije.

Prekinitev meritve
Če morate iz kakršnega koli razloga prekiniti 
meritev krvnega tlaka (npr. če se ne počutite 
dobro), lahko kadar koli pritisnete gumb za vklop/
izklop. Naprava nemudoma samodejno zniža tlak 
v manšeti.

FUNKCIJA SPOMINA
Na koncu meritve merilnik samodejno shrani vsak rezultat, opremljen z 
datumom in časom. Ta enota lahko shrani 30 rezultatov za vsakega od 
obeh uporabnikov.

Ko je enota izklopljena, pritisnite gumb »M«. Na zaslonu se najprej 
prikaže        , potem pa še povprečna vrednost zadnjih treh meritev v 10 
minutah. Opozorilo: če v zadnjih 10 minutah delovanja ni shranjena 
nobena vrednost, se prikaže

Hipertenzija 3. stopnje 

Hipertenzija 2. stopnje 
Hipertenzija 1. stopnje  

Visoko normalni krvni tlak
Normalni krvni tlak
Optimalni krvni tlak

Sistolični 
krvni tlak

Diastolič
ni krvni 
tlak

Srčni utrip

Ogled shranjenih vrednosti
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»0« če je shranjena le zadnja vrednost, se prikaže ta vrednost, če pa sta 
shranjeni 2 vrednosti, pa se prikaže povprečna vrednost 2 shranjenih 
vrednosti. Merilnik shrani povprečne vrednosti meritev in posamične 
vrednosti za vsakega uporabnika. repričajte se, da si ogledujete 
rezultate meritev za pravega uporabnika.
S ponovnim pritiskom na gumb MEMORY (SPOMIN) se prikaže 
predhodni rezultat. Za ogled shranjenega rezultata pritisnite gumb 
MEMORY (SPOMIN), da se pomaknete na posamezno shranjeno 
vrednost. Če merilnik zazna neredni srčni utrip, se prikaže simbol  s  
časom in rezultatom meritve
Nadaljnje informacije  
Ne izvajajte zaporednih meritev, saj rezultati morda ne bodo pravilni. 
Mirno počakajte nekaj minut, sedite ali ležite, nato šele ponovite meritev.

Izbris shranjenih rezultatov
Preden izbrišete vse shranjene rezultate, se prepričajte, da jih ne boste 
več potrebovali. Zabeleženi rezultati so pomembni in nudijo dodatne 
informacije za zdravnika.
Če želite izbrisati vse rezultate, pritisnite in  sekund držite gumb »M«. Ko 
se na zaslonu prikaže »       «, to pomeni, da ste izbrisali vse rezultate.

SPOROČILA O NAPAKAH/DPRAVLJANJE TEŽAV

NAPAKA MOŽEN VZROK POPRAVILO

Ko pritisnete gumb 
za vklop/izklop, na 
zaslonu ni ničesar 
ali pa utripa simbol 
za baterijo      .

Ni baterij. Vstavite baterije.

Baterije so prazne. Zamenjajte z novimi
Baterijami.

Napačno vstavljene 
baterije (polarnost). Vstavite baterijo z 

ustrezno polarnostjo.

Če imate težave z napravo, najprej preglejte naslednji seznam.

SL 
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E1: Tlak v manšeti 
ne narašča.

Preverite, če iz 
manšete uhaja zrak.

Zamenjajte manšeto.

E3: Tlak polnjenja
je previsok.

Ponovite meritev ali 
naj trgovec ponovno 
umeri merilnik.

E2 E4: Med 
merjenjem se 
trese roka.

Med merjenjem se 
trese roka ali telo.

Mirujte in
ponovite meritev.

Prikazan je simbol 
za baterijo.

Skoraj prazne baterije. Zamenjajte baterije 
in ponovite meritev.

Sistolični tlak ali 
diastolični tlak je 
previsok.

Manšeta je bila 
nameščena nižje od srca.

Ustrezno namestite 
manšeto
in ponovite meritev.

Manšeta ni ustrezno 
nameščena.
Med merjenjem ste 
premaknili telo ali 
govorili.

Sistolični tlak ali 
diastolični tlak je 
prenizek.

Manšeta je bila 
nameščena nižje od srca.
Med merjenjem ste 
premaknili telo ali 
govorili.

OPOZORILO
V primeru tehničnih okvar merilnika krvnega tlaka se obrnite na 
pooblaščeno servisno službo družbe Dr. Frei®. Nikoli ne skušajte sami 
izvajati popravil! V primeru nepooblaščenega spreminjanja naprave 
garancija ne velja.

OPOMBA: krvni tlak niha tudi pri zdravih ljudeh. Če želite 
pridobivati primerljive meritve krvnega tlaka, krvni tlak merite ob 
istem času in v istih pogojih, običajno v mirnem okolju. Če 
upoštevate ustrezne opisane postopke, vendar vaš krvni tlak še 
vedno niha za več kot 15 mmHg in/ali se pogostokrat pojavlja 
neredni srčni utrip, se posvetujte z osebnim zdravnikom.
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NEGA IN VZDRŽEVANJE

Naprave ne izpostavljajte 
ekstremnim temperaturam, vlagi, 
prahu ali neposredni sončni svetlobi.

Z manšeto ravnajte previdno in 
preprečite njeno zvijanje ali mečkanje, 
da ne poškodujete občutljivega 
neprepustnega mehurja.

Napravo obrišite z mehko, suho krpo. 
Ne uporabljajte plina, razredčil in 
topil. Nečistoče na manšeti lahko 
previdno očistite z vlažno krpo in 
milnico. Manšete ne potapljajte v 
vodo!

Previdno ravnajte s cevko. 
Shranite jo proč od ostrih robov.

Pazite, da merilnik ne pade na 
tla in z njim ne ravnajte grobo.

Merilnika ne razstavljajte! V 
nasprotnem primeru boste okvarili 
umerjanje, ki ga je izvedel 
proizvajalec.

SL 



18

POMEN SIMBOLOV

SIMBOL OPIS

Glejte navodila za uporabo

Proizvajalec

Serijska številka

Pozor, glejte priložene dokumente

Zavrzite v skladu s predpisi, ki veljajo v
vaši državi

Oprema tipa BF

Razred II

Oznaka CE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Merilna metoda Oscilometrična
Prikaz Digitalni zaslon LCD
Razpon merjenja: Tlak: (30~280) mmHg 

Utrip: (40~199) utripov/min
Natančnost: Statični tlak: ±3 mmHg 

Utrip: ±5 %

OPOMBA: ta merilnik je treba umeriti vsaki  leti v 
skladu z mednarodnimi standardi.



19

Spomin: 2 x 30 rezultatov
Napajanje: 4 x 1,5 V baterije (LR6 ali AA)
Stanje delovanja: +5 °C~+40 °C, 15 % RV~93 % RH 

Atmosferski tlak: 70 kPa~106 kPa
Shranjevanje: -20 °C~+55 °C, 0 % RV~93 % RH 

Atmosferski tlak: 50 kPa~106 kPa
Dimenzije: Pribl: 90 (Š) X 135 (V) X 62 (D) mm
Teža: Pribl: 380 g, vključno z baterijami
Klasifikacija Tip BF
Velikost manšete 22–42 cm
Adapter za izmenični 
tok AC

Vhod: 100–240 V, ~50/60 HZ, 0,2 A
Izhod: 6 V      500 mA

* Zaradi izboljšanja merilnika lahko specifikacije in zunanji dizajn 
naprave spremenimo brez predhodnega obvestila.

GARANCIJA
Za ta merilnik krvnega tlaka model М-200A velja 5-letna garancija od 
datuma nakupa. Garancija za manšeto velja 1 leto od datuma nakupa.  
Garancija ne velja v primeru škode zaradi neustreznega ravnanja, 
nezgod, neupoštevanja navodil za uporabo ali samostojnih popravil in 
spreminjanja naprave.
Ta garancija velja le na podlagi predložene ustrezno izpolnjene in 
ožigosane garancijske kartice.

SL 



Za oddajnike z maksimalno izhodno nazivno močjo, ki ni navedena 
zgoraj, se priporočena ločilna razdalja d v metrih (m) izračuna z 
enačbo, ki je veljavna za frekvenco oddajnika, pri čemer je P 
maksimalna izhodna nazivna moč oddajnika v vatih (W), skladno z 
navedbami izdelovalca oddajnika.

OPOMBA 1: pri 80 MHz in 800 MHz velja večji frekvenčni razpon.
OPOMBA 2: te smernice morda ne veljajo v vseh primerih.



PRILOGA  GARANCIJSKEMU LISTU 

Z izročitvijo blaga potrošniku, jamčimo za kakovost oziroma brezhibno 
delovanje artikla.V času garancije, ki začne teči  z izročitvijo blaga potrošniku, 
izdelovalec, ob pravilni uporabi opisani v Navodilih za uporabo, jamči za 
kakovost oz. brezhibno delovanje merilnika. Poškodb, ki nastanejo zaradi 
nepravilne uporabe ali nepooblaščenih posegov v merilnik, garancija ne krije. 
Prav tako proizvajalec ne jamči za delovanje merilnika v primeru mehanskih 
poškodb ali ob uporabi neoriginalnih dodatnih delov, ki jih proizvajalec namenja 
za uporabo z vašim merilnikom oz. so le-ti kakorkoli spremenjeni. Po preteku 
garancijskega roka proizvajalec v času 3-kratne dobe garancijskega roka 
zagotavlja vzdrževanje merilnika in nadomestne dele. Pooblaščeni servis: 
VPD,Bled,d.o.o. Pot na Lisice 4, 4260 Bled tel.: 04/574-5-070.
Garancijska doba velja na območju Republike Slovenije.

OPOZORILO! Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhaja iz 
odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Datum izročitve blaga:

Omogočeno mi je, da lahko kadarkoli pisno zahtevam, da VPD, Bled, 
d.o.o., trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke, navedene 
na garancijskem listu za izdani medicinsko tehnični pripomoček za namen 
neposrednega trženja in da bo VPD, Bled, d.o.o., v 15 dneh preprečil uporabo 
mojih osebnih podatkov za navedeni namen ter me o tem v nadaljnjih 5 dneh 
pisno obvestil, kar potrjujem s podpisom. 
Stroške vseh dejanj krije VPD, Bled, d.o.o. (Ur.l. RS 94/07, 73.člen ZVOP).

Datum:

Podpis:



Ime in priimek:

Naslov:

Poštna številka:

Tel. št.: 

E-mail:

Serijska številka:

Datum nakupa:

Datum izročitve blaga:

Prodajalec specialist:
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Proizvedeno na podlagi naročila:  FreiCare Swiss GmbH, 
Seepark 6, CH - 9422 Staad SG, ŠVICA, 
telefonska številka:  + 41 71 855 07 55.

 Shenzhen Pango Electronic Co., Ltd., No. 25 1 st Industry Zone, Fenghuang Rd., 
Xikeng Village, Henggang Town, Longgang District, Shenzhen City, Guandong Province, 
China.              Lotus Global Co., Ltd., 1 Four Seasons Terrace West Drayton, Middlesex 
London, UB7 9GG United Kingdom.

medpack-group.com

DRUŽBA FREICARE SWISS GMBH
JE ČLANICA SKUPINE MEDPACK SWISS, 
ŠVICA

Distributer:
VPD, Bled, d.o.o., Pot na Lisice 4, 
4260 Bled, Slovenia, EU
www.vpd.si




